GAMLA STANS YACHT SÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse - 2020
Ett mycket märkligt år lägger vi bakom oss med Pandemin som bröt ut i mars
när vi som bäst höll på att planera för årets aktiviteter, med bland annat våra
två stora regattor. Både Big Boat Race och Stockholm International Team Race
blev inställda.
Viss oro för övrig klubbverksamhet fanns, men Urban Sail på tisdagar och
onsdagar fylldes upp snabbt med 85 både nya och gamla medlemmar.
I strålande höstväder avgjordes GSYS klubbmästerskap i Lagsegling den 19e
september med 7 deltagande lag. Det var tydligt att ett års träning gett resultat
då nivån var högre än förra året vilket skapade lite huvudbry för segling
ledningen då matcherna inte sällan präglades av täta dueller med långa race
som följd. Årets klubbmästare blev Team Lulu Kroken med Peter och sonen
Lucas Bergman som rorsmän.
Vår klassiska fight National Team Race (NTR) i Lagsegling mellan GSYS,
Havsörnarna, KSSS och SYK blev en riktigt bra segeldag med mycket jämna
seglingar trots växlande vindar och en del regn. Efter en full Round Robin och
semis kördes den rafflande och stundtals hårda finalserien mellan Havsörnarna
och GSYS. Med en enda meter tillgodo gick till sist GSYS i mål som årets
vinnare. Fjärde plats utgick och KSSS och SYK placerade sig båda på tredje!
Jämnare mellan alla lagen har det aldrig varit, Lagsegling har lyft rejält!
Båtarna var som regel i gott skick och seglingen blev rättvis i våra aktiviteter
– stort tack till båtkommittén och mekarna!
Microsektionen genomförde flera aktiviteter med instruktioner om att hålla
avstånd till varandra. Träningssegling på våren, Kräftkör i augusti och KM i
september. Här var vi 24 medlemmar varav 4 kvinnor.
Uthyrning av båtarna till medlemmarna har vuxit. Fler har förstått att utnyttja
denna möjlighet till ett mycket rimligt pris. Dels under helger, dels under
semesterveckorna 20 juni till 15 augusti. Läs mer här
Företagseventen har det varit sämre med på grund av pandemin. Bokade event
blev tyvärr avbokade, men vi hade tre större event med våra J/80 båtar. Även ett
större event med DF95 radiostyrda båtar gjordes med mycket lyckat resultat.
Läs mer här hur du kan skapa ett eget event.
På sponsorsidan har vi det fortsatt tungt att hitta företag som vill stötta GSYS
och använda oss för att bygga relationer.
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Vi tackar årets sponsorer Stockholm Båtsnickeri, Soft Goat, Svenska Sjö och
Liros.
GSYS är delägare i Beckholmen Yacht Center (50%) och Klubbarnas Klubb
(16,5%). Båda bolagen gör ett mindre överskott och har en bra soliditet.
Klubben fortsätter att växa i medlemsantal och vi har under 2020 varit 321
(307) medlemmar.
Den mycket populära funktionärsmiddagen i december blev vi tvungna att
ställa in p.g.a. Corona. Vi hoppas kunna ordna denna under våren 2021.
Som vanligt finns närmare beskrivningar av våra aktiviteter på hemsidan
gsys.nu

Styrelsen
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